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Radni obradowali, zachowując zasady bezpieczeństwa. 

Dokończenie na str. 8.

Mijają kolejne tygodnie życia 
w ograniczeniach związa-

nych z rozwojem epidemii. Są one 
stopniowo i bardzo powoli łago-
dzone, mimo że codziennie przy-
bywa osób zarażonych, zmarłych 
ale i wyleczonych. Urzędy, insty-
tucje oraz firmy w większym lub 
mniejszym stopniu dostosowują 
się do tej sytuacji, gdyż na dłuższy 
czas życie w ciągłej izolacji jest 
niemożliwe. Wypracowywane są 
rozwiązania, które umożliwiają 
funkcjonowanie w nowej rzeczy-
wistości. 

W pełnym zakresie otwarty 
jest Urząd Miasta, choć zała-
twianie spraw odbywa się nieco 
inaczej niż przed pandemią. Po 
miesięcznej przerwie obradowała 
Rada Miasta – nie online, ale z 
bezpośrednim udziałem radnych 
i z zachowaniem zasad bezpie-
czeństwa (na zdjęciu). Wszystkie 
sprawy załatwimy w MOPS-ie 
czy w spółce komunalnej, ale 
również w nieco inny sposób niż 
dotychczas. Chorzy mogą liczyć 
na pomoc w przychodni zdrowia, 
ale pełni obaw też nie wszyscy 
chcą z niej korzystać. Przedsię-
biorcy dalej wydają się znajdo-
wać w stanie zawieszenia, licząc 
na bardziej zdecydowaną pomoc. 
Szkoły wypracowały już sposoby 
kontaktu z uczniami i tego, jak 
prowadzić zajęcia. W klubach 
sportowych też muszą sobie jakoś 
radzić. Przystosowanie do no-
wych warunków wymaga trochę 
zabiegów, ale jest możliwe. 

O tym wszystkim szerzej pi-
szemy poniżej i na kolejnych stro-
nach „Kuriera”. Dynamika zmian 
jest tak duża, że to co dzieje się 
jednego dnia, następnego staje 
się już nieaktualne. A zatem to, 
co przedstawiamy, jest stanem na 
ostatnie dni kwietnia i początek 
maja. 

   
Potrzeba więcej czasu

Imieliński MOPS codziennie 
otrzymuje aktualizowane listy 
osób znajdujących na kwarantan-
nie. Jednym izolacja się kończy, 

innym zaczyna. Początkowo były 
to osoby wracające z zagranicy, 
obecnie to ci, którzy mieli kontakt 
z chorymi na koronawirusa. 

Do nich trzeba dotrzeć z in-
formacją i zapewnić, że mogą 
liczyć na pomoc. Sprawdzani są 
też przez policję – przynajmniej 
raz dziennie. Na razie nie doszło 
do sytuacji, by naruszyli zasady 
kwarantanny. Należy mieć na-
dzieję, że osoby te potraktują po-
ważnie swoją sytuację dla nasze-
go wspólnego bezpieczeństwa.

Ośrodek utrzymuje również 
kontakt z osobami, które do tej 
pory korzystały z różnych form 
pomocy. Można też w MOPS-ie 
otrzymać maseczkę (rozdano ok. 
150 dla dorosłych i kilkadziesiąt 
dla dzieci).

Do końca kwietnia nie było 
zgłoszeń o udzielenie pomocy 
od osób, które znalazły się w  
trudnej sytuacji finansowej z po-
wodu epidemii– relacjonuje nam 
Agnieszka Sorek, która kieruje 
MOPS-em. Na pytanie, czy jej 
pracownicy mają teraz więcej 
pracy, odpowiada, że jest to tro-
chę inna praca. - Nadal pomaga-

my w rozwiązywaniu trudnych 
sytuacji naszych mieszkańców. 
Utrzymujemy w tym celu kon-
takt  z innymi instytucjami, po-
magamy w załatwianiu różnych 
spraw osób chorych, niepełno-
sprawnych, ofiar przemocy i 
innych tyle, że w większości te-
lefonicznie. Więcej czasu trzeba 
poświęcić na wywiady, które 
przeprowadzane są telefonicznie. 
Z tej racji, że jest to kontakt rów-
nież z osobami, które są starsze, 
niedosłyszące, niedołężne, chore 
i często poirytowane aktualną 
sytuacją, w której trudno się nie-
którym znaleźć… A przepisy się 
nie zmieniły, by udzielić pomo-
cy, pracownicy muszą rozeznać 
sytuację każdej zgłaszającej się 
osoby i rodziny oraz zgromadzić 
odpowiednią dokumentację tyl-
ko w innej formie. 

MOPS poszukuje pracowni-
ka – ale to nie dlatego, by ktoś z 
pracy zrezygnował, ale z powodu 
przejścia na emeryturę jednej z 
osób tu zatrudnionych. Z ofer-
tą pracy można zapoznać się na 
stronie MOPS i Urzędu Miasta 
Imielin.

 Obrona przed chorobą 
W imielińskiej przychodni, ja-

ko jednej z nielicznych w okolicy 
czynne jest nie tylko laborato-
rium analityczne, ale i stomato-
log. Przyjmują też inni lekarze-
specjaliści. - Tak jak do tej pory 
po uprzednim wywiadzie telefo-
nicznym pacjenci mogą przyjść 
do przychodni, jeśli tego wyma-
gają zgłoszone przez nich objawy 
– zapewnia dyrektor Grzegorz 
Hachuła. - Niepokojące jest to, że 
wiele osób obawia się kontaktu 
ze służbą zdrowia – szczególnie 
osoby cierpiące na cukrzycę, cho-
roby serca i inne choroby prze-
wlekłe. Unikanie zaplanowanych 
wizyt może być niekorzystne dla 
ich stanu zdrowia przez brak kon-
troli nad stanem choroby. Te oso-
by nie muszą się obawiać wizyty, 
gdyż są umawiane wcześniej, 
przebywają same w poradni, w 
odpowiednich warunkach higie-
nicznych i nie ma możliwości za-
rażenia się – zapewnia dyrektor. 

Przychodnia posiada sprzęt 
ochronny: fartuchy, maseczki, 
przyłbice, rękawice, prowadzi na 
bieżąco dezynfekcję. Jest zaopa-

trzona na trzy miesiące do przo-
du mimo bardzo wygórowanych 
cen. 

Jeśli pacjent nie ma maseczki, 
otrzymuje ją przy wejściu. G. Ha-
chuła apeluje o właściwe korzy-
stanie z nich. Należy pamiętać, że 
maseczka raz założona może być 
używana kolejny raz dopiero po 
dezynfekcji. 

Pamiętajmy, przestrzega le-
karz, że do tej pory nie mamy peł-
nej wiedzy o metodach transmisji 
wirusa, nie ma też leków. Dlatego 
możemy się tylko bronić przed 
chorobą, a żeby robić to skutecz-
nie, trzeba stosować właściwą 
higienę, ograniczać do minimum 
kontakt z innymi osobami, uni-
kać skupisk, izolować się. 

Pomoc jak durszlak
- Są przedsiębiorcy, którym 

obecnie wiedzie się lepiej, ale 
i tacy, którzy całkowicie stra-
cili źródło utrzymania – mówi 
Mirosław Buda z imielińskiej 
Kancelarii Doradztwa Podat-
kowego Bis. – Stanęła gastro-
nomia, hotelarstwo, usługi 

Życie podczas epidemii
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KRONIKA POLICYJNA

Kurier – Imielińska Gazeta Samorządowa. 
Wydawca Urząd Miasta w Imielinie. 
Wykonanie: Gościniec sc. Redaguje zespół. 
Redaktor naczelny Zbigniew Zając ISSN 1898-8350 
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Adres do korespondencji: Biblioteka Miejska 41-407 Imielin, ul. Imieliń-
ska 92, tel. 32/225 50 70, adres elektroniczny: kurier@imielin.pl 
Druk Infomax Katowice. Nakład 2350 egz.
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i opracowania na-
desłanych materiałów. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść 
ogłoszeń.

PORADY NOTARIUSZA

DYŻUR RADNYCH
8 czerwca (poniedziałek) w sali nr 21 Urzędu Miasta Imielin w 

godz. 1600-1700 będą dyżurować radni: Maria Biskupska, Ireneusz 
Kotela, Tomasz Kaiser. (um)

Paulina 
Siekańska
Notariusz 
w Imielinie

Wydanie ponad 3,2 mln zł 
w latach 2020-22 na mo-

dernizację urządzeń wodociągo-
wych i kanalizacyjnych przewi-
duje plan przyjęty na sesji Rady 
Miasta Imielin. Przygotowała 
go Miejska Spółka Komunalna. 

Czytamy w nim, że w tym 
i przyszłym roku prace pro-
wadzone będą przy wymianie 
ponad 2,6 km wodociągu na ul. 
Wandy (od ul. Malczewskiego 
do ul. Poniatowskiego). Koszt 
tych robót to 860 tys. zł. 

W latach 2021 i 2022 plano-
wane są roboty przy wymianie 
rur na ul. Bursztynowej i Sikor-
skiego (od ul. Malczewskiego 
do Szaniawskiego). Są to rury o 
długości 1 km. Przewidywany 
koszt tych robot to 600 tys. zł. 

Trzecim zadaniem wodocią-
gowym jest wymiana rur na ul. 
Adamskiego (o dwóch przekro-
jach, łącznie długości 720 me-
trów). W roku 2022 na ten cel 
wydanych zostanie 35 tys. zł, 
a zatem zasadnicze prace, któ-
rych koszt szacowany jest na 

Kontakt z Urzędem Miejskim 
Od 22 kwietnia Referat Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu 

Cywilnego bezpośrednio obsługują mieszkańców w zakresie 
wszystkich prowadzonych spraw. Wejście do Urzędu jest możliwe 
przy obowiązkowym zakrywaniu ust i nosa maseczką ochronną, 
a także z założonymi rękawiczkami.

W pozostałych sprawach dotyczących działalności Urzędu na-
leży uprzednio skontaktować się telefonicznie z pracownikami 
w celu uzyskania informacji o sposobie załatwienia sprawy pod 
numerami:
Sekretariat Burmistrza Miasta 32 2254 120
Zastępca Burmistrza32 2254 132
Skarbnik Miasta 32 2254 110
Sekretarz Miasta 32 2254 114
Referat Organizacyjny 32 2254 115, 32 2254 116
Referat Finansowo-Budżetowy – podatki 32 2254 103
Biuro Rady 32 2254 112
Referat Ochrony Środowiska 32 2254 122, 32 2254 123
Referat Gospodarki Komunalnej 32 2254 129
Referat Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu 32 2254 134, 32 2254 136
Referat Gospodarki Przestrzennej i Geodezji 32 2254 140 (um)

Kolejne 1,4 mln zł otrzyma 
Imielin z na różne inwestycje 
z Górnośląsko-Zagłębiowskiej 
Metropolii. 500 tys. zamierza 
się przeznaczyć na budowę 
ścieżki rowerowej wzdłuż ul. 
Kolejowej (od ul. Miarki do ul. 
Drzymały). Koszt tej inwesty-

6 kwietnia na ul. Imielińskiej policjanci 
zatrzymali 41-letniego mieszkańca powiatu 
bieruńsko-lędzińskiego, który skradł ze skle-
pu kasetkę z pieniędzmi, w której znajdowało 
się 100 zł.

7 kwietnia na ul. Drzymały policjanci zatrzymali dwoje miesz-
kańców Katowic (27-letniego mężczyznę i 40-letnią kobietę), 
którzy usiłowali dokonać kradzieży z włamaniem do domu jed-
norodzinnego.

7 kwietnia doszło do kradzieży z włamaniem do budynku prze-
pompowni przy ul. Maratońskiej.

22 kwietnia na ul. Kordeckiego policjanci zatrzymali do kon-
troli drogowej 50-letnią kobietę, która kierowała samochodem 
pomimo cofniętych uprawnień.

23 kwietnia doszło do kradzież z włamaniem do warsztatu sa-
mochodowego przy ul. Cichej. (kpp)

Przez umo-
wę darowizny 

Darowizny nieruchomości w rodzinie

darczyńca zobowiązuje się do 
bezpłatnego świadczenia na 
rzecz obdarowanego kosztem 
swego majątku. Umowa daro-
wizny (tak jak inne umowy) 
jest czynnością prawną dwu-
stronną i wymaga złożenia 
przez darczyńcę oświadczenia 
zawierającego jego zobowią-
zanie do przeniesienia włas-
ności na obdarowanego, jak i 
oświadczenia obdarowanego 
wyrażającego na to zgodę. Da-
rowizna nieruchomości wyma-
ga bezwzględnie formy aktu 
notarialnego. Notariusz poin-
formuje o skutkach darowizny, 
a także niezbędnych dokumen-
tach do jej sporządzenia. Przy 
dokonywaniu darowizny warto 
zastanowić się, czy nie zastrzec 
dla siebie i innych osób doży-
wotniej służebności mieszka-
nia (dawniej zwanej wymo-
wą), wówczas darczyńca ma 
pewność, że może dożywotnio 
korzystać z domu, którego nie 
jest już właścicielem.

Często również rodzice jed-
nego z przyszłych małżonków 
decydują się na darowiznę 
przed jego ślubem, ponieważ 
obawiają się, że po ślubie nieru-
chomość będzie automatycznie 
własnością synowej lub zięcia. 
Tymczasem jest zupełnie od-
wrotnie – po ślubie, jeżeli ro-
dzice nie zdecydują wyraźnie 
u notariusza, że nieruchomość 
ma być majątkiem wspólnym 
ich dziecka i jego małżonka, to 
taka darowizna zawsze będzie 
należeć tylko do ich dziecka.

Po dokonaniu darowizny 
nieruchomości, darczyńca 
przestaje być jej właścicie-
lem. A a co w przypadku, gdy 
obdarowany staje się rażąco 
niewdzięczny za to, że dostał 
nieruchomość? Przy darowiź-
nie w przypadku rażącej nie-
wdzięczności obdarowanego, 
darczyńca może odwołać daro-
wiznę, wówczas istnieje szansa 
na odzyskanie podarowanej 
nieruchomości. Jest to wyjąt-
kowe prawo, które występuje 
tylko przy darowiźnie. Naj-
częstszą przyczyną niesnasek 
we wspólnym domu mogą być 
bieżące wydatki, opłaty, media 
itp. Nawet w najlepszej rodzi-

nie dochodzi do sporów o to, 
kto zużywa więcej prądu, a kto 
za mocno odkręca kaloryfery. 
Bardzo często wiekowi rodzice 
oczekują, że obdarowane dzie-
ci zdejmą im z barków ciężar 
utrzymania nieruchomości. 
Tymczasem istotą darowizny 
jest jej nieodpłatność i dar-
czyńca nie może wymagać od 
obdarowanego żadnych świad-
czeń na swoją rzecz w zamian 
za darowiznę.

Warto wiedzieć również, 
że od 1 stycznia 2007 roku 
wszelkie darowizny dokonane 
na rzecz wstępnych (rodziców, 
dziadków itd.), zstępnych (dzie-
ci, wnuków itd.), rodzeństwa, 
pasierba, macochy, ojczyma i 
między małżonkami, są zwol-
nione od podatku od spadków 
i darowizn na podstawie art. 4a 
tej ustawy. Ustawa nie przewi-
duje już zwolnienia poza kwo-
tę 9.637zł, przy darowiźnie na 
rzecz synowej, zięcia, teściowej 
i teścia, w takim przypadku 
należy przy pomocy notariusza 
wyliczyć, jaki będzie należny 
podatek oraz zasięgnąć infor-
macji o możliwych zwolnie-
niach z podatku w przypadku 
nieruchomości z domem.

450 tys. zł będą prowadzone w 
latach następnych. 

Ponadto MSK planuje zbudo-
wać zbiornik retencyjny przy 
oczyszczalni ścieków, który 
pozwoli na zwiększenie po-
jemności oczyszczalni i jej ryt-
miczną pracę (o różnych porach 
dnia są różne ilości ścieków na 
oczyszczalni) . Jego koszt to 
1,5 mln zł, a inwestycja ma się 
rozpocząć w przyszłym roku, 
warunkiem jej rozpoczęcia jest 
uzyskanie dofinansowania ze-
wnętrznego. 

Co roku spółka komunalna 
planuje, tak jak dotąd, wyda-
wać pieniądze na montaż wo-

domierzy i nakładek do odczy-
tów radiowych oraz rozbudo-
wywać i wykupywać kolejne 
odcinki sieci wodno-kanaliza-
cyjnej. Na te cele przeznaczo-
nych zostanie w najbliższych 
trzech latach 270 tys. zł.  

W opracowaniu planu re-
montów wzięto pod uwagę 
zużycie i awaryjność sieci wo-
dociągowej. Spółka chce także 
wyeliminować w przypadku 
awarii wyłączania dużych ob-
szarów miasta z zaopatrzenia 
w wodę. Awarie są także przy-
czyną dużych strat wody, co 
ostatecznie ma wpływ na jej 
cenę. (zz) 

Plany remontów wodociągów 

cji szacowany jest na 590 tys. 
zł. Kolejne pół mln zł ma trafić 
na budowę drugiego etapu cen-
trum przesiadkowego – czyli 
od ul. Hallera. Natomiast 400 
tys. zł zarezerwowano na ter-
momodernizację budynków na 
stadionie przy ul. Hallera. (zz)

Fundusze z Metropolii

Majowa płatność 
Urząd Miasta Imielin przypomina, że 15 maja mija termin 

płatności za odpady za kwiecień. Od kwietnia br. obowiązują 
nowe stawki opłat. W przypadku  nieruchomości na których 
zamieszkują mieszkańcy, stawka opłaty od osoby za 1 miesiąc 
wynosi 18 zł, jeśli odpady komunalne są zbierane i odbierane w 
sposób selektywny, a jeśli w sposób nieselektywny wynosi 54 zł 
od osoby na miesiąc.

Płatności za podatki i odpady można dokonywać w kasie urzę-
du lub na indywidualny numer rachunku bankowego otrzyma-
ny w decyzji lub zawiadomieniu. Numer konta można uzyskać 
również telefonicznie podając numer PESEL. Płatności można 
dokonać także na numer rachunku bankowego: 58 1240 4227 
1111 0000 4845 9484. (um)
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Informacja o wyborach 

W rocznicę 3 Maja 

Toczą się  dyskusje z 
przedsiębiorcami na te-

mat sposobu i form pomocy w 
związku z epidemią koronawi-
rusa. Tymczasem Urząd Miasta 
Imielin informuje, że obecnie 
możliwość ulgi w spłacie zo-
bowiązań podatkowych wyni-
ka z rozdziału 7a Ustawy z 29 
sierpnia 1997 roku – Ordynacja 
podatkowa. Zgodnie z art. 67a 
pkt 1. tejże ustawy organ podat-
kowy na wniosek podatnika, z 
zastrzeżeniem art. 67b, w przy-
padkach uzasadnionych waż-
nym interesem podatnika lub 
interesem publicznym, może 
odroczyć termin płatności po-
datku lub rozłożyć zapłatę po-
datku na raty.

Żeby skorzystać z powyższej 
pomocy należy złożyć wniosek 
oraz formularz informacji przed-
stawianych przy ubieganiu się o 
pomoc de minimis. Ponadto na-
leży przedłożyć oświadczenie o 
wielkości otrzymanej pomocy 
lub o nieotrzymaniu takiej po-
mocy, informację o stanie ma-
jątkowym i sytuacji material-
nej podatnika oraz dokumenty 
finansowe lub inne dokumenty 
obrazujące utratę płynności fi-
nansowej. We wniosku należy 
również wskazać, w jaki sposób 
epidemia COVID-19 wpłynęła 
na sytuację finansową przed-
siębiorstwa. 

Ponadto informujemy, że 
ulga będzie udzielana w ra-

Pomoc dla przedsiębiorców
mach pomocy de minimis. W 
związku z tym należy przed-
łożyć oświadczenie o otrzy-
manej pomocy de minimis w 
ciągu ostatnich 3 lat.

Wniosek można złożyć po-
przez wykorzystanie elektro-
nicznej skrzynki podawczej 
epuap lub przesłać pocztą. Do-
kumenty potrzebne do skorzy-
stania z pomocy są dostępne na 
stronie internetowej miasta.

Ponadto Urząd Miasta Imielin 
informuje, że podejmuje  działa-
nia, których celem będzie dalsze 
wsparcie przedsiębiorców z na-
szego miasta i uproszczenie for-
malności z tym związanych.

Wszelkie pytania i wątpli-
wości prosimy kierować pod 

W kwietniu rozstrzygnięte 
zostały w Imielinie dwa 

przetargi na budowę i remont 
dróg gminnych. 

Pierwszy z nich dotyczył 
budowy od podstaw nowej 
drogi, która będzie łącznikiem 
ul. Br. Alberta i ul. Drzymały 
(ułatwi komunikację północ-
no-wschodniej części miasta z 
nowym przedszkolem). Stanę-
ło do niego 17 firm, z których 
najlepszą ofertę złożyła firma 
„Drogród” z Ćwiklic. Wybu-
duje ona drogę za 2,3 mln zł. 
85% z tej kwoty miasto otrzy-
ma w formie dofinansowania z 
Unii Europejskiej. 

Również dużym zaintereso-
waniem wykonawców cieszył 
się remont ul. Miarki. W tym  
przetargu oferty przedstawi-
ło 18 firm, z których najlep-
szą okazała się złożona przez 
przedsiębiorstwo „Infrax” z 
Bojszów,. Wykona ona prace za 
2,3 mln zł. Fundusze na ten cel 

Umorzenia czynszu
Miasto umorzyło czynsz 5 

przedsiębiorcom, którzy wy-
najmowali na swoją działal-
ność lokale komunalne. Umo-
rzenie (na ogólną kwotę 5,5 
tys. zł) dotyczy należności za 
okres 14-30 marca. - Czynsz 
nie będzie pobierany tak dłu-
go, jak długo potrwają rządo-
we ograniczenia w działalno-
ści firm, które wynajmują lo-
kale – zapewnił burmistrz Jan 
Chwiędacz. (zz)  

Starosta bieruńsko-lędziński 
informuje o rozpoczęciu prac 

geodezyjnych związanych z mo-
dernizacją ewidencji gruntów i 
budynków na obszarze jednostek 
ewidencyjnych (w Imielinie są to 
obręby Imielin i Gać), a także w 
pozostałych gminach powiatu.   

Modernizacja ewidencji to 
działania techniczne, organiza-
cyjne i administracyjne podej-
mowane przez starostę w celu:

- uzupełnienia bazy danych 
ewidencyjnych i utworzenia peł-
nego zakresu zbiorów danych 
ewidencyjnych zgodnie z wymo-
gami rozporządzenia,

- modyfikacji istniejących 
danych ewidencyjnych do wy-
magań określonych w rozporzą-
dzeniu.

Radni na kwietniowej sesji 
Rady Miasta podjęli uchwa-

łę o udzieleniu pomocy finan-
sowej przeznaczonej na zakup 
sprzętu medycznego dla Szpitala 
Wojewódzkiego w Tychach. 

W poprzednim wydaniu „Ku-
riera” informowaliśmy, że Imie-
lin przeznaczy na ten cel 50 tys. 
zł. Początkowo miała zostać za-
kupiona aparatura diagnostyczna 
do szybkiego wykonywania te-
stów na obecność koronawirusa. 
Spółka Megrez, która zarządza 
szpitalem wojewódzkim w Ty-
chach poinformowała, że nie za-
kupi tej aparatury. Powodem jest 
fakt, że „dostawca urządzenia nie 
jest obecnie w stanie wskazać da-
ty dostawy urządzenia, nadto nie 
gwarantuje dostępności odczyn-

ników do wykonywania testów”. 
Jednocześnie spółka zwróci-

ła się z prośbą o przeznaczenie 
wsparcia finansowego na po-
krycie kosztów wkładu własne-
go w projekcie „RAZEM PO-
WSTRZYMAMY KORONA-
WIRUSA” realizowanego przez 
spółkę w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego. Pienią-
dze te posłużą do zakupu sprzę-
tu medycznego oraz środków 
ochrony osobistej niezbędnych 
do walki z koronawirusem, a 
także  aparatury wspomagającej 
oddychanie u pacjentów zaka-
żonych COVID-19 (m.in. aparat 
do znieczulania, aparat do Airo,  
materace przeciwodleżynowe, 
sprzęt do sterylizacji – autoklaw, 
myjnie przelotowe). (zz) 

Komunikat 
Miejskiej Spółki 
Komunalnej

W związku z epidemią 
Miejska Spółka Komu-

nalna wprowadziła od 22 kwiet-
nia zmianę sposobu pracy biura 
obsługi oraz sposobu odczytu 
liczników wodomierzy.

Biuro Obsługi Klienta przy 
ul. Imielińskiej 87 przyjmuje 
interesantów tylko po uprzed-
nim telefonicznym umówie-
niu się z pracownikiem biura 
obsługi, ewentualna wizyta w 
biurze wymaga przestrzegania 
reżimów wynikających z obo-
wiązujących przepisów. 

W dalszym ciągu inkasenci 
dokonujący odczytów wodo-
mierzy nie przeprowadzają 
odczytów przy bezpośrednim 
kontakcie z właścicielami po-
sesji. W celu ustalenia odczytu 
MSK prosi o telefoniczne lub 
pocztą elektroniczną podawa-
nie stanu licznika wodomierza. 

Od 4 maja pracownicy 
spółki plombują podliczniki 
po uprzednim umówieniu się 
przez telefon. 

MSK prosi by wszelkie spra-
wy załatwiać telefonicznie, 
pocztą elektroniczna lub przez 
ebok. (msk)

Inne przeznaczenie wsparcia 

Obchody Święta Narodowego 3 Maja w Imielinie miały w tym roku 
skromny charakter. Złożono okolicznościowe wiązanki, zapalono 
znicze pod pomnikami pamięci narodowej: przy krzyżu Na Kopcu, 
pod pomnikiem na Rynku, przy pomniku w lesie kosztowskim upa-
miętniającym przysięgę powstańczą oraz na cmentarzu przy obeli-
sku ku czci ofiar II wojny światowej. (zz)  

Zatem modernizacja ta może 
skutkować zmianą oznaczenia 
(numeracji działek), powierzch-
ni działki, zmianą powierzchni 
i oznaczenia użytków grunto-
wych (a w konsekwencji zmia-
ną podatku od nieruchomości), 
ujawnieniem bądź wykreśleniem 
budynków, lokali a także zmianą 
ich danych technicznych. (pbl)

numerami telefonów: (32) 
2254103, (32) 2254104 oraz na 
adres e-mail: podatki@imie-
lin.pl. (um)

pochodzą z budżetu miasta.
Prace w przypadku obu in-

westycji mają zostać wykona-
ne w tym roku. (zz)

Przetargi na dwie drogi

Prace geodezyjne 

Zwykle przed każdymi wy-
borami przedstawialiśmy w 
„Kurierze” szeroką informację 
o lokalach wyborczych, kartach 
do głosowania, kandydatach, 
czy wreszcie sposobie prawidło-
wego oddania głosu. Tym razem 
– a piszemy to na parę dni przed 

pierwotnym terminem wyborów 
- nie możemy podać, ani czy wy-
bory odbędą się 10, 17 czy też 
23 maja, za dwa miesiące, czy 
w innym terminie, czy będą to 
wybory korespondencyjne czy 
przeprowadzane w tradycyjnej 
formie. (red.)
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Dokończenie na str. 5.

KRONIKA ePIDeMII

W kwietniu nauczycielki 
grup 6-latków przygoto-

wały dla każdego dziecka koń-
czącego edukację przedszkolną 
„Informację o gotowości szkol-
nej dziecka do podjęcia nauki w 
szkole podstawowej”. Rodzice 
mieli możliwość odebrać doku-
ment z przedszkola, z zachowa-
niem ustalonych środków higie-
ny i bezpieczeństwa. 

W przewidzianym terminie 
odbył się również proces rekru-
tacji dzieci na nowy rok szkol-
ny. Przyjęto 395 dzieci, które 
uczęszczać będą do 16 oddzia-
łów. Wśród nich znalazły się 4 
oddziały dzieci najmłodszych. 
Informacje o zakwalifikowa-
niu dziecka można uzyskać 
drogą telefoniczną w sekreta-
riacie przedszkola. Z uwagi na 
sytuację placówka zwraca się 
do rodziców z prośbą o kontakt 
telefoniczny lub e-mailowy, w 

celu potwierdzenia woli fak-
tycznego przyjęcia dziecka do 
przedszkola. Jest na to czas do 
15 maja (do godz. 15.00). Brak 
potwierdzenia skutkować bę-
dzie skreśleniem dziecka z li-
sty dzieci zakwalifikowanych 
do naszego przedszkola. 

Personel obsługowy przed-
szkola również się nie nudzi. 
Czas kwarantanny wykorzysta-
no na przeprowadzenie gene-
ralnych porządków, dezynfek-
cji oraz odnawiania sprzętów. 
W ogrodzie przedszkolnym 
przeprowadzono natomiast ko-
nieczną wycinkę drzew oraz 
wyrównano trawnik. Elżbieta 
Iwanek (na zdjęciu), zatrudnio-
na na stanowisku woźnej od-
działowej, podjęła się uszycia 
maseczek ochronnych na po-
trzeby personelu przedszkola.

W związku ze znoszeniem 
kolejnych ograniczeń planowane 

Zgodnie z rozporządzeniem 
Ministerstwa Edukacji 

Narodowej zajęcia w szkołach 
będą zawieszone do 24 maja. 
Szkoła Podstawowa nr 1 w 
Imielinie od początku prowadzi 
zdalne nauczanie, wykorzystu-
jąc dedykowane edukacji na-
rzędzia Google`a - G Suite dla 
Szkół i Uczelni.

Ostatnio nauczyciele sięg-
nęli po kolejny produkt z tego 
pakietu czyli bezpłatny „Clas-
sroom”. Jest to usługa interne-
towa, dzięki której użytkowni-
cy mogą tworzyć interaktywne 
grupy powiązane z konkretny-
mi zajęciami i w nich uczestni-
czyć. Materiały edukacyjne z 
poszczególnych przedmiotów 
umieszczane są „w chmurze”, 
każdy uczeń może z nich ko-
rzystać w dowolnym czasie. 
Pozwala to na usystematyzo-
wanie organizacji pracy. Clas-
sroom daje również możliwość 
bieżącej edycji dokumentów, 
co pozwala nauczycielowi i 
uczniom wspólnie tworzyć no-
tatki podczas lekcji online.

W łatwy też sposób w trakcie 
jednej lekcji uczniowie mogą 
wyświetlać zadane przez na-
uczyciela ćwiczenia, rozwią-
zywać je, a na koniec otrzymy-
wać ocenę.

- Używane przez nauczycieli 
narzędzia internetowe umożli-
wiają indywidualizację zajęć, 
dostosowanie trudności zadań 

do poziomu ucznia, prowadzenie 
lekcji w kilkuosobowych gru-
pach, indywidualne spotkania 
powtórkowe - podkreśla Tade-
usz Brysz, nauczyciel informa-
tyki, dzięki któremu imielińska 
Jedynka sięga po kolejne usługi 
Googlè a.

- Z pewnością ten system 
będzie przez nas stosowany też 
w przyszłości, w normalnym 
szkolnym trybie nauczania 
– zapewnia Anna Kubica, dy-
rektorka SP1.

Internet ułatwia również 
kontakt z rodzicami. Drogą 
elektroniczną dyrektor szkoły 
informuje o ważnych sprawach. 

Nowe szanse i możliwości w nauczaniu online6 kwietnia (poniedziałek) 
W Imielinie jest 4 chorych na 
koronawirusa, żadna osoba nie 
przebywa w szpitalu, a 23 jest 
na kwarantannie. W powiecie 
łącznie 5 osób chorych, 81 na 
kwarantannie.  

7 kwietnia (wtorek) 
W powiecie liczba chorych 

zwiększyła się do 6 (2 osoby z 
Bierunia). 

8 kwietnia (środa)
 Miasto otrzymało 70 tys. zł 

(zgodnie z limitem) na zakup 
35 laptopów z przeznaczeniem 
do zdalnej nauki uczniów w 
obu szkołach podstawowych 
w Imielinie. Laptopy zostały 
przekazane do szkół. 

16 kwietnia (czwartek)
Wszedł w życie przepis na-

kazujący zasłanianie ust i nosa 
wszystkim osobom przebywa-
jącym poza miejscem zamiesz-
kania. Seniorzy oraz osoby, 
które nie są w stanie zakupić 
maseczki, mogą otrzymać je 
MOPS w Imielinie.

- Przy Urzędzie Miejskim 
(wejście od ul. Sapety) usta-
wiony został automat, w któ-
rym można kupić maseczki, 
rękawice i inne środki ochrony 
osobistej. 

- liczba osób na kwarantan-
nie w Imielinie to 32 (w powie-
cie 91), chorych w powiecie 7. 

20 kwietnia (poniedziałek)
Od tego dnia Msze św. w 

niedziele i dni powszednie 
odprawiane są według stałego 
harmonogramu. Zaleca się, aby 
uczestniczyły w nich przede 
wszystkim osoby związane z 
przyjętą intencją Mszy św., z 
zachowaniem zasady 1 osoba 
przypada na 15 m2. Oznacza to 
że w kościele w Imielinie może 
uczestniczyć we mszy św. do 
50 osób. 

- w powiecie jest 8 chorych 
(2 w szpitalu), w Imielinie na-
dal 4 osoby chore, na kwaran-
tannie 30. 

- zakupy w sklepie może 
zrobić w jednym czasie wię-
cej osób, do lasu i parku wejść 
można w celach rekreacyjnych, 
a młodzież powyżej 13. lat mo-
że poruszać się bez opieki oso-
by dorosłej. 

22 kwietnia (środa)
Referat Spraw Obywatel-

skich i Urząd Stanu Cywilnego 
obsługuje mieszkańców w za-
kresie wszystkich prowadzo-
nych spraw. Wejście do Urzędu 
jest możliwe tylko przy obo-

W ostatnim tygodniu kwietnia 
odbyły się pierwsze konsultacje 
telefoniczne wychowawców z 
rodzicami oraz wideokonferen-
cja dyrektora z Radą Rodziców.

- Jesteśmy świadomi, że dla 
rodziców obecna sytuacja mo-
że był niełatwa - mówi dyrek-
torka – dlatego wraz z gronem 
pedagogicznym dokładamy 
wszelkich starań, aby nie pozo-
stawić ich bez wsparcia. Musi-
my zdać sobie sprawę, że brak 
tradycyjnego kontaktu z ucz-
niami wpływa na ograniczone 
możliwości oddziaływania na 
ich zaangażowanie, skupienie 
i systematyczność nauki. Po-

prosiłam rodziców o pomoc w 
dopilnowaniu, by każdy nasz 
uczeń odczytywał wiadomo-
ści od nauczyciela, aktywnie 
uczestniczył w lekcjach online 
i uczył się, przestrzegając zasad 
higieny pracy. Chcielibyśmy, 
aby dzieci uczyły się również 
brania odpowiedzialności za 
własną naukę.

Nowa sytuacja edukacyjna, w 
jakiej znaleźli się nauczyciele, 
uczniowie i rodzice, stawia przed 
wszystkimi kolejne wyzwania, 
ale i wzbogaca o inne umiejęt-
ności, które w przyszłości mogą 
uczynić naukę łatwiejszą, a mo-
że i przyjemniejszą. (zz)

jest uruchamianie 
działalności przed-
szkola w zakresie 
opieki nad dzieć-
mi, zgodnie z wy-
tycznymi MEN, 
Głównego Inspek-
tora Sanitarnego i 
Ministra Zdrowia. 
Są podejmowane 
niezbędne czyn-
ności, by wznowić 
działalność.  Dla 
dzieci pozostają-
cych w domu,  pra-
ca edukacyjna on-
line prowadzona 
za pośrednictwem 
strony interneto-
wej przedszkola, 
nadal będzie się 

Nauczanie na odległość 

odbywała.
Renata Prus, dyrektorka 

przedszkola, prosi rodziców 
o obserwowanie strony inter-

netowej przedszkola w celu 
zapoznawania się na bieżąco z 
umieszczanymi tam informa-
cjami. (kw)
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Tegoroczny Dzień Projek-
tów Przedmiotowych w 

Szkole Podstawowej nr 2 w 
Imielinie odbył się pod ha-
słem „Mój Dzień z Rodziną”. 
W tym roku zorganizowano go 
w zupełnie nowej formule wy-
muszonej kształceniem na od-
ległość. Pomysł zakładał, by 
uczniowie mogli wybrać jedno 
z zadań związanych z spędza-
niem czasu z rodziną właśnie 
w domu (zgodnie z zaleceniem 
#zostań#wdomu#). 

Hasło „Zdrowo jem” ozna-
czało dbałość o jakość i estety-
kę podawanych posiłków w do-
mu. „W zdrowym ciele zdrowy 
duch” to oczywiście uprawia-
nie sportu z najbliższymi. „W 
kolorowym świecie książek” 
zachęcało do wspólnej domo-
wej lektury. Nie zapomniano o 
Dniu Ziemi (22 kwietnia) czyli 
o poszanowaniu naszej Planety. 
Wreszcie „Moje miejsce w Pol-
sce” było wezwaniem do zapla-

W ramach inno-
wacji dydak-

tycznej „Sztuka (w) 
edukacji” realizowanej 
w SP nr  2 w Imielinie 
planowano w maju wy-
stawę prac uczniow-
skich, która miała się 
odbyć we współpra-
cy z MCK. Niestety 
z powodu pandemii 
plany uległy zmianie 
- projekt ten będzie do 
końca zrealizowany w 
przestrzeni wirtualnej. 
Pomysłodawczynie 

wiązkowym zakrywaniu ust i 
nosa maseczką ochronną lub 
częścią odzieży, a także  z za-
łożonymi rękawiczkami. 

23 kwietnia (czwartek)
Po raz pierwszy pojawiła się 

informacja o osobach wyleczo-
nych w powiecie – to 3 chorzy 
z Imielina. W powiecie jest          
6 chorych, 3 w szpitalu, 91 
na kwarantannie; w Imielinie         
1 chory, 22 na kwarantannie. 

25 kwietnia (sobota)
Liczba chorych w Imielinie 

wzrosła do 3, w powiecie do 8. 
28 kwietnia (wtorek)
W powiecie jest już 9 cho-

rych, 100 na kwarantannie,       
5 wyleczonych. W Imielinie     
4 chorych, 19 na kwarantannie. 

29 kwietnia (środa) 
Rządowe zapowiedzi zno-

szenia kolejnych ograniczeń. 
Otwarcie od 4 maja centrów 
handlowych i hoteli, żłobków i 
przedszkoli (od 6 maja), biblio-
tek, muzeów oraz galerii sztu-
ki. Otwarcie to nie jest automa-
tyczne i zależy od spełnienia 
szeregu warunków. 

4 maja (poniedziałek)
W Imielinie liczba chorych 

nie zwiększyła się. W powiecie 
jest 13 zarażonych (w Bieruniu 
7, w Imielinie 4, w Lędzinach 
2), 6 osób zostało wyleczonych. 
(Dane statystyczne pochodzą 
ze strony powiatu.) (zz)  

KRONIKA ePIDeMII

Dzień projektów w SP 2

nowania rodzinnych wyjazdów 
do miejsc, które chciałoby się 
zobaczyć.

- Dzień rozpoczęliśmy od 
wspólnie przygotowanego, 
kolorowego śniadania. Dzieci 
mają pełną głowę pomysłów, a 
w związku z panującą sytuacją 
mają też coraz więcej niewy-
korzystanej energii, dlatego 
po wspólnym posiłku, korzy-

stając z pięknej pogody, pod-
jęliśmy wyzwanie sportowe: 
dzieci kontra rodzice. Zapadła 
decyzja, żeby rozegrać partyj-
kę w tenisa stołowego, dlatego 
rozłożyliśmy stół na podwórku 
i świetnie się razem bawiliśmy 
– powiedzieli nam Marta i Ar-
kadiusz Styzińscy (zdjęcie po 
lewej). Natomiast Mirosław 
Szendera wraz z synami Do-

minikiem z klasy 2b i Bart-
kiem z 6a całą sobotę spędzili 
razem w ogrodzie (zdjęcie po 
prawej). Chłopcy pomagali ta-
cie sadzić drzewka – a było ich 
aż 74.

- Trzeba przyznać, że kre-
atywność uczniów była nie-
samowita. Powstały piękne 
projekty, plakaty i makiety 
miejsc w Polsce, pomysły na 

ratowanie naszej Ziemi, ale i 
odzwierciedlające wyobraź-
nię dzieci śniadania, obiady i 
inne potrawy. Uczniowie wy-
syłali również potwierdzenie 
zajęć sportowych, jakie w tym 
dniu odbyli z rodzeństwem i 
rodzicami, zabawa z pewnoś-
cią była przednia – komentu-
je akcję dyrektorka Dagmara 
Kupczyk. (zz)

dzie zobaczyć na stronie szkoły 
i facebooku.

Sztuka w edukacji
Założenia projektu 

realizowane były pod-
czas zajęć szkolne-
go koła Manufaktura 
pod okiem Katarzyny 
Cyroń i Adriany Pen-
czek. Przyświecało im 
przekonanie, że sztuka 
(zarówno jej tworze-
nie, jak i odbiór) ma 
dla człowieka ogromne 
znaczenie terapeutycz-
ne oraz relaksacyjne. 
Fundamentalną war-
tością jest umiejętność 
reagowania na sztukę 

innowacji przygotowały wirtu-
alną wystawę, którą można bę-

tworzoną przez innych oraz 
umiejętność podchodzenia z 

dystansem do własnych wy-
tworów. 

Ważne jest to, by uczeń po-
trafił się cieszyć tworzeniem, 
by ta aktywność dawała mu 
radość i przyjemność, gdyż 
tylko szczęśliwe dziecko jest 
zdolne do prawidłowego roz-
woju. Jakie znaczenie mają te 
słowa, można zobaczyć, gdy 
w odosobnieniu, bez więk-
szego kontaktu, uczniowie 
odczuwają radość tworzenia 
i tęsknią za obcowaniem ze 
sztuką. Na wirtualną wysta-
wę  plastyczną młodzi twórcy 
zapraszają do internetu już od 
6 maja. (da)
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Henryk Wieczorek w swo-
ich wspomnieniach przy-

wołuje wydarzenia, które miały 
miejsce  ponad ćwierć wieku 
temu - z okazji  przypadających 
w tym roku dwóch rocznic: 25 
lat samorządności Imielina oraz 
30-lecia  reformy samorządowej 
i pierwszych w pełni demokra-
tycznych wyborów do samorzą-
du terytorialnego, ktore odbyły 
się  27 maja 1990 r. (red.)

Rok jubileuszy (2)

W staraniach o samodzielność 
Imielin nie był osamotniony, 
wręcz odwrotnie - odzyskanie 
samorządności było hasłem 
wyborczym w wielu ościen-
nych miejscowościach, w tym 
też i dzielnic Tychów: Bierunia, 
Lędzin i Bojszów. Podnoszony 
argument, że Imielin nie jest 
wyjątkiem, był przekonujący i 
ostatecznie warunek ten Mysło-
wicki Komitet Obywatelski za-
akceptował. 

Kandydaci na radnych
Po problemach z połącze-

niem się już jako Dzielnicowy 
Komitet Obywatelski w Imieli-
nie, mogliśmy w 1990 r. zająć 
się sprawami wyborczymi oraz 
realizować przyjęte działania 
społeczne. Wytypowanie kan-
dydatów na radnych poprzedza-
ły prawybory. Pozwoliły one 
znaleźć kandydatów mających 
szansę skutecznie zdobyć man-
dat, co ostatecznie się potwier-
dziło. Kandydaci na radnych 
przeprowadzili spotkania z wy-
borcami i prezentowali program 
wyborczy, w którym samo-
dzielność Imielina była najważ-
niejszym celem. Jej uzyskanie 
było pragnieniem zdecydowa-
nej większości mieszkańców i 
ostatecznie ten cel przesądził o 
wyniku wyborczym. 

Przydzielenie przez Mysło-
wicki Komitet Obywatelski na 
liście wyborczej w okręgu Imie-
lin, Chełm Śl. i Kopciowice, na 
który przypadało sześć manda-
tów, aż czterech miejsc dla dziel-
nicy Imielin było dodatkowym 
mocnym wsparciem w osiągnię-
ciu sukcesu. 

Lista PSL przyznawała kan-
dydatom z Imielina dwa miejsca, 
a cztery kandydatom z Chełmu. 
Lista PZKS (Polskiego Związku 
Katolicko-Społecznego) dawa-
ła jedno miejsce kandydatowi 
z Imielina i dwa kandydatom           
z Chełmu. 

Sukces listy Komitetu 
Obywatelskiego 

Dla wyborców z Imielina było 
oczywiste, że najwięcej radnych 
dla dzielnicy dawało głosowanie 
na kandydatów z listy Komitetu 
Obywatelskiego. Obsadziliśmy 
w Radzie Miasta Mysłowice 
wszystkie mandaty przydzielone 
nam przez mysłowicki Komitet.

Sukces wyborczy bardzo 
wzmocnił Komitet Dzielnicowy 
w działaniach zmierzających do 
samorządności Imielina. W lip-
cu 1990 r. powstało Koło Związ-
ku Górnośląskiego w Imielinie 
- dodatkowa siła w staraniach o 
samodzielność. Związek Gór-
nośląski miał w Sejmiku Wo-
jewódzkim mocną pozycję i 
sprzyjał inicjatywom wydziela-
nia się nowych gmin. Mieliśmy 
też mieszkańców Imielina na 
ważnych stanowiskach w Urzę-
dzie Miasta Mysłowice, byli to 
wiceprezydent i skarbnik.

Prawo przejściowe obowiązu-
jące do końca 1990 r., wprowa-
dzające samorząd terytorialny, 
sprzyjało powstawaniu nowych 
gmin, bowiem zawierało prze-

pisy pozwalające po podziale 
gminy zachować mandaty wy-
branym już radnym. Wymagało 
jedynie przeprowadzenia  wybo-
rów uzupełniających.

Nieważne podpisy  
Sprawa utworzenia naszej 

gminy układała się nadzwyczaj 
pomyślnie. Okazało się jednak, 
że Urząd Wojewody nadzoru-
jący proces przygotowywania 
koniecznej dokumentacji do 
podziału, nie uznał jako zgod-
nych z wymogami konsultacji 
społecznych tysięcy podpisów 
mieszkańców zebranych w po-
przednich latach, wyrażających 
wolę mieszkańców utworzenia 
odrębnej gminy. Listy nie zawie-
rały też numerów PESEL podpi-
sujących. 

Nakazano prezydentowi My-
słowic przeprowadzić ponowne 
konsultacje w formie ogólnych 
zebrań z mieszkańcami terenów 
objętych zamierzonymi zmiana-
mi. Na zebraniach tych należało 
zaprezentować mieszkańcom 
planowane zmiany i uzyskać ich 
zgodę, potwierdzoną protokołem 
z  głosowania. 

Zebrania mieszkańców
Konsultacje społeczne rozpo-

częły się po letnich wakacjach w 
1990 r. Pierwsze zebranie konsul-
tacyjne odbyło się z mieszkańca-
mi Chełmu Śl. Miało ono funda-
mentalne znaczenie, bowiem bez 
zgody mieszkańców Chełmu nie 
mogło dojść do wydzielenia z 
Mysłowic odrębnego obszaru dla 
gminy Imielin. Prawo nie pozwa-
lało na podział terenowy rozgra-
niczający obszar gminny odrębną 
jednostką administracyjną.

Na zebraniu konsultacyjnym 
przedstawiciele Komitetu Obywa-

telskiego z Imielina zaprezento-
wali mieszkańcom Chełmu, jakie 
korzyści przyniosłoby im i nam 
utworzenie samodzielnej gminy. 
Zebrani w znacznej większości je 
podzielali, co rokowało pozytyw-
ny wynik głosowania. Zebranie 
obserwował radny z ich dzielnicy, 
osoba w sprawach społecznych 
w Chełmie bardzo wpływowa. 
Przed aktem głosowania radny 
wniósł zastrzeżenie co do repre-
zentatywności zebranych w tak 
istotnej sprawie i zawnioskował 
o przerwę w konsultacjach, celem 
poznania opinii mieszkańców z 
Kopciowic. Sekretarz Miasta ze-
branie przerwała i do ponownych 
konsultacji już nie doszło. 

Brak zgody
Po pewnym czasie radny zapre-

zentował w wydawanym przez 
siebie biuletynie informacyjnym 
„Głos Radnego” swoją wizję 
odłączenia się od Mysłowic. W 
treści przekazu wysunął tezę, że 
nowe samorządy nie wiedzą, jak 
będą działać, bo brakuje szeregu 
aktów prawnych, że słaba eko-
nomicznie gmina, tak jak słabe 
ekonomicznie przedsiębiorstwo 
państwowe, może zbankrutować 
i zanim te sprawy nie zostaną 
wyjaśnione, dobrze się stało, że 
sprawa została odłożona na przy-
szłość. Ostrzegał mieszkańców 
przed pochopnymi decyzjami.

Brak zgody Chełmu blokował  
utworzenie od 1 stycznia 1991 r. 
gminy Imielin. Samodzielność 
uzyskały wtedy Lędziny, Bieruń 
i Bojszowy, Wyry i Kobiór. Z 
perspektywy trzydziestu lat wi-
dzimy, że radny mylnie oceniał 
sytuację. Szkoda. Wiele waż-
nych potrzeb społecznych mogło 
być dla Chełmu i dla nas o kilka 
lat wcześniej załatwionych. 

Pomoc posła
Wiadomo było, że po 1990 ro-

ku kwestia powstawania nowych 
samorządów będzie procedowa-
na zupełnie odmiennie – sprzy-
jające przepisy prawne przestaną 
obowiązywać, a nowe będą na-
kładały wręcz kaganiec na wy-
dzielanie się nowych gmin. Ko-
mitet Obywatelski  zastanawiał 
się, jak działać i co dalej robić, 
bo czas naglił. O pomoc popro-
siliśmy posła na Sejm z naszego 
okręgu, prof. Waleriana Pańkę 
(poseł zginął 7 października 
1991 r. w wypadku drogowym w 
drodze do Warszawy). Był praw-
nikiem i współtworzył podstawy 
prawne reformy samorządowej, 
był też przewodniczącym sej-
mowej Komisji Samorządu Te-
rytorialnego oraz miał najlepszą 
wiedzę na ten temat. 

Poseł przyjął zaproszenie na 
spotkanie z działaczami Komi-
tetu Obywatelskiego i Związku 
Górnośląskiego. Uświadomił 
nam, że bez spełnienia wszyst-
kich wymaganych prawem for-
malności Urząd Rady Ministrów 
wniosek o utworzenie nowej 
gminy odrzuci. Sugerował, by 
nie rezygnować i starać się o sa-
modzielność Imielina w następ-
nych latach. 

Patronat w dalszych staraniach 
przejęła Rada Osiedlowa Imieli-
na. Działacze imielińscy zdołali 
przekonać mieszkańców Cheł-
mu, że odłączenie się od My-
słowic nie grozi bankructwem 
i zachęcili ich do utworzenia 
samodzielnej gminy Chełm Śl. 
To zaowocowało tym, że dzia-
łacze z Chełmu w ślad za Radą 
Osiedla w Imielinie konsekwen-
tnie dążyli do utworzenia dwóch 
samodzielnych gmin. 

Henryk Wieczorek

Ktoś kiedyś wypowiedział 
mądre zdanie: „Ciężki jest 

kamień młyński, jeszcze cięższy 
stan małżeński”. Maria i Nor-

bert Lodek z Imielina 25 kwiet-
nia świętowali piękną rocznicę: 
65 lecie zawarcia związku mał-
żeńskiego. Ta rocznica nazy-

w kościele pw. Matki Boskiej 
Szkaplerznej

Maria (84 lata) i Norbert 
(86 lat) wychowali dwie cór-
ki: Helenę i Małgorzatę, mają 
siedmioro wnucząt i siedmio-
ro prawnucząt. Z małżonkami 
mieszka córka Helena, która 
ich wspiera w jesieni życia.

Ślub wzięli 25 kwietnia 1955 
roku w Imielinie, pan Norbert 
jest mysłowiczaninem, pocho-
dzi z dzielnicy Piasek, a żona 
imielanką. Pracował w Przed-
siębiorstwie Montażu Urzą-
dzeń Elektrycznych w Kato-

wicach, a żona w kolejowej 
służbie zdrowia.

Przez jakiś czas była członkiem 
imielińskiego koła emerytów, te-
raz niestety już zdrowie na to nie 
pozwala, a jej mąż ma - jak mówi 
- zajęć dostatek. Od zawsze lubił 
filmować - tak dla siebie, amator-
sko, filmował rodzinne imprezy, 
zjazdy, spotkania. Teraz ma czas, 
by to uporządkowywać, jesz-
cze raz obejrzeć, powspominać. 
Lubi też muzykę, ma ponad 160 
kaset magnetofonowych. Całe 
życie był społecznikiem, działał 
w zarządzie Stowarzyszeń Osób 

Niepełnosprawnych „Radość” i 
„Skarbek” w Mysłowicach.

- Chyba czasu braknie na to 
wszystko, by to jakoś poukła-
dać – mówi z uśmiechem pan 
Norbert - cały czas coś robię, 
krzątam się a lata lecą. Musi też 
opiekować się obłożnie chorą 
żoną, nie jest to łatwe, bo i jemu 
też sił ubywa, ale ma pomoc w 
córkach, zwłaszcza w Helenie, 
która z nimi mieszka.

Państwu Marii i Norbertowi 
życzymy kolejnych wspaniałych 
rocznic – tak jak sobie ślubowali 
przed 65-laty. (da)

Obchodzili Żelazne Gody

wana jest „żela-
znymi godami”. 
Ich związek, 
nie zawsze ła-
twy, nie zawsze 
usłany różami, 
ale mocny jest 
jak żelazo, nie-
zniszczalny. W 
intencji jubila-
tów odprawio-
na została msza 
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Gdy zawieszona była działal-
ność bibliotek, imielińska 

placówka w tym czasie działała 
jednak w systemie administracyj-
nym i wykonywane były prace 
wewnętrzne. - Okres ten wyko-
rzystaliśmy na finalizowanie I eta-
pu wdrażania w naszej bibliotece 
technologii RFID (ang. Radio 
Frequency Identification) – mówi 
dyrektorka MCK Jadwiga Mikun-
da. - Ta innowacyjna technologia 
usprawnia proces wypożyczeń i 
zwrotów książek, umożliwia ska-
nowanie pozycji na półkach bez 
konieczności ich wyjmowania, a 
także poprawia bezpieczeństwo 
zbiorów dzięki zainstalowaniu 
bramek kontrolnych. Takie bram-
ki już jakiś czas temu pojawiły się 
w wypożyczalni i wkrótce osiąg-
ną swoją pełną funkcjonalność. 
Wkroczyła tu nowoczesność.

Aktualnie trwa tzw. tagowa-
nie księgozbioru czyli nakle-

Światowy Dzień  Książki i 
Praw Autorskich przypa-

da 23 kwietnia. W tym dniu 
wszystkie instytucje związa-
ne z kulturą i książką prowa-
dzą różnego rodzaju działania 
skierowane na osoby związane 
z czytelnictwem czyli pisarzy, 
drukarzy, księgarzy, bibliote-
karzy i oczywiście najważniej-
szych czyli czytelników. Imie-
lińska biblioteka jak co roku 
włączyła się w obchody tego 

Pod takim hasłem Bibliote-
ka Miejska w Imielinie ogło-
siła w kwietniu e-konkurs 
plastyczny. Uczestnicy mieli 
wykonać  ilustrację do wier-
sza autorstwa Małgorzaty 
Strzałkowskiej pt. „Wirus czy-
li Mydło w dłoń i wirus goń!”. 
Na konkurs można było nad-
syłać prace drogą internetową 
(czyli zdjęcie lub skan) do 11 
kwietnia. 

Innowacyjna biblioteka

janie na każdym egzemplarzu 
specjalnie zaprogramowanej 
etykiety zwierającej antenę 
i dane egzemplarza. Nie jest 
możliwe otagowanie całego 
księgozbioru naraz. Najlepiej 
to robić przy niskim natężeniu 
odwiedzin i wypożyczeń. Za-
mknięcie biblioteki pozwoliło 
nam na znaczne przyspieszenie 
prac z tym związanych – mó-

wi J. Mikunda. Kolejne etapy 
to zainstalowanie w bibliotece 
wrzutni pozwalającej na ca-
łodobowy zwrot książek oraz 
samoobsługowego stanowiska 
do wypożyczeń. Innowacyjne 
technologie, które wprowadza 
imielińska biblioteka sprawią, 
że stanie się miejscem jeszcze 
bardziej nowoczesnym i przy-
jaznym czytelnikom. (da)

święta, tylko że wirtualnie. Dla 
czytelników zorganizowaliśmy 
krótki konkurs poprzez Fa-
cebooka. Wystarczyło przesłać 
odpowiedzi za pomocą Mes-
sengera na trzy proste pytania: 
1. Z którego kraju wywodzi 
się dzisiejsze święto? 2. Wy-
mień nazwiska dwóch pisarzy 
do których nawiązuje data 23 
kwietnia. 3. Które miasto jako 
pierwsze otrzymało tytuł Świa-
towej Stolicy Książki?

Mydło w dłoń, wirus goń

Konkurs cieszył się dużym 
powodzeniem wśród użytkow-
ników i błyskawicznie wpły-
nęły poprawne odpowiedzi. 
Uczestnicy wiedzieli, że święto 
to wywodzi się z Hiszpanii, a 
dokładnie z Katalonii. Data 23 
kwietnia nawiązuje do rocznicy 
urodzin lub śmierci wybitnych 
pisarzy m.in. : Maurice’a Dru-
ona, Halldóra Laxnessa, Vladi-
mira Nabokova, Szekspira. A 
tytuł pierwszej Światowej Sto-
licy Książki zdobył Madryt. 

Bibliotekarze podziękowali 
za liczny udział i pogratulo-
wali (wirtualnie) uczestnikom, 
którzy otrzymali nagrody 
książkowe. Byli to: Joanna Pa-
poń-Stalmach, Wioletta Zim-
nol, Patrycja Prasak, Ewelina 
Kosecka i Dorota Gaup. (da)

Jury w składzie: Urszula Fi-
giel–Szczepka (artysta plastyk) i 
Grzegorz Komandera (bibliote-
karz) nagrodzili następujących 
uczestników: Patrycję Płosz-
czycę, Karinę Stolarz, Klaudię 
Sowę, Jagodę Stolarz, Annę 
Wójcicki i Pawła Synowca. 

Nagrody za przesłane i wy-
różnione prace można było od-
bierać po uprzednim uzgodnie-
niu terminu w bibliotece. (da)

Obchodzili Dzień Książki

Moja córka, uczennica klasy 7b SP Imielin nr 1 pisze wiersze. Dziś 
napisała wiersz o koronawirusie. W dobie trudów, jakie nas otacza-
ją, surrealistycznej codzienności, chce się podzielić twórczością, 
która ukazuje szczęśliwy koniec tej niespodziewanej podroży.

Pozdrawiam i życzę wszystkim mieszkańcom naszego wspania-
łego miasta dużo zdrowia i optymizmu.

Hanna Piwowarczyk (mama Hani)

LIST DO ReDAKCJI (Z WIeRSZeM)

Wirus 
Hanna Mulet

Wirus dziś w dwudziestym roku koronę nosi na głowie,
I doprowadza do tego, że każdy o nim się dowie,
Gdyż on coronawirus się zwie,
I całą ludzkość w inny świat porwać chce. (...)
Zamknięte szkoły, galerie, żłobki i przedszkola,
To jest okrutna wirusa wola.
Cały świat musi iść do domowego więzienia,
Czyżby to są wirusa najskrytsze marzenia? (...)
Lekarze, pielęgniarki nieustannie walczą z koroną,
Niestety to nie wystarczy, by być tej historii ostatnią stroną.
Aby wirusowi dać kłodę pod nogi,
Należy często myć ręce, a stanie się bezsilny i ubogi.(...)
Gdy wirus ze świata zniknie,
I już nikt nim nigdy nie kichnie,
Abdykuje i zdejmie z głowy władczą koronę,
Mówiąc wtedy: W otchłani szczepionek utonę…
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Kolarze podczas zimowego przygotowania do sezonu.

Epidemia spo-
wodowała za-

wieszenie rozgry-
wek sportowych i 
zajęć w klubach. 
Nie oznacza to jed-
nak stanu bezczyn-
ności. Każdy, kto 
na poważnie upra-
wia jakąś dyscy-
plinę, wie, że po-
winien zachować 
organizm w dobrej 
kondycji, a aby to 
zrobić powinien 
trenować. Tak też 
się dzieje w imie-
lińskich klubach. 

Gimnastyczki
Od 12 marca za-

przestały trenin-
gów gimnastyczki 
UKS Energia w 
Imielinie. – Mimo 

zowane zawody, ale na innych 
warunkach – bez udziału pub-
liczności. Musimy się wszyscy 
odnaleźć w tej nowej rzeczywi-
stości. 

Kolarze 
- Dostosowujemy się do mi-

nisterialnych zarządzeń – mó-
wi Piotr Szafarczyk, trener 
kolarzy UKS Imielin Team. 
– Wszystkie stacjonarne trena-
żery zostały rozdysponowane i 
zawodnicy ćwiczą indywidual-
nie w domach. Trener nie musi 
mieć nawet wizyjnego podglą-
du tego, co robią – wystarczy 
że włączy Garmina, Endomon-
do, czy Stravę, czyli jedną z 
aplikacji monitorujących przy 
pomocy telefonu komórkowe-
go postępy treningowe. W ten 
sposób może im układać dalsze 
plany. Taki sposób kontaktu to 
nie to samo, co by się chciało, 

medyczne, fryzjerstwo, kosmeto-
logia, handel w wielkich sieciach 
handlowych… firmy zaczynają 
zwalniać pracowników. W tak 
dużym stopniu nie odczuwa na 
razie wpływu epidemii np. bran-
ża budowlana –  są realizowane 
stare zamówienia lub inwestycje, 
a co będzie za dwa, trzy miesiące 
z nowymi?  

Wiele zakładów ma postojowe 
– i w związku z tym pracownicy 
otrzymują niższe wynagrodzenie, 
co przełoży się na handel. Mniej 
pieniędzy na rynku to mniejszy 
popyt. 

Nie idzie do społeczeństwa jas-
ny sygnał od państwa, bo z jednej 
strony otwiera się galerie handlo-
we, a z drugiej strony nadal obo-
wiązują ograniczenia. Instytucje 
państwowe przestały działać 
- były problemy z załatwieniem 
podstawowych spraw admini-
stracyjnych.

Nasz rozmówca pomoc pań-
stwa dla przedsiębiorców nazy-
wa „durszlakiem kryzysowym” 
– wspiera się firmy, które nie 
potrzebują pomocy - dostają od 
państwa swoisty bonus, a z dru-
giej strony duże i średnie firmy 
praktycznie nie mają żadnej po-
mocy. - Brak jest jakichkolwiek 
ułatwień administracyjnych 
(przykładem niech będzie za-
blokowanie konta firmowego 
firmy po zawiadomieniu urzędu 
skarbowego o prawdopodobnym 
braku środków finansowych na 
zapłatę podatku VAT). Powinno 
to być załatwiane szybko i prosto: 
czyli krótki, prosty wniosek i pie-
niądze możliwie szybko na kon-
cie, żeby ratować miejsce pracy 
– tak jak jest w innych państwach. 
U nas obietnica pierwszych pie-
niędzy pojawiła się dopiero w 
kwietniu, kiedy już wielu przed-
siębiorców musiało zamknąć 
firmy. Małe firmy nie dysponują 
takim kapitałem, by sobie po-
zwolić na długie przestoje. Jak 
firmy zwolnią pracowników, to 
przywrócenie produkcji trochę 
potrwa.  

Zdaniem M. Budy państwo 
nie ma środków finansowych, 

ponieważ zostały przeznaczone 
na rozbudowane programy so-
cjalne (pieniądze przyznawane 
bez względu na stan materialny 
odbiorców) oraz inwestycje, które 
niekoniecznie w tym momencie 
są dla państwa priorytetowe. Te-
raz, gdy z powodu pandemii jest 
potrzebna pomoc, nie ma na nią 
pieniędzy.  

Czekamy na pomoc 
O zmiany, jakie zaszły w sy-

tuacji firm w ciągu miesiąca od 
naszej poprzedniej rozmowy, za-
pytaliśmy Henryka Komenderę, 
prezesa Stowarzyszenia Przed-
siębiorców Imielina. - Jeśli chodzi 
o małe firmy, nie zmieniło się nic 
– staramy się utrzymać zatrud-
nienie, jeśli chodzi o duże – to 
czekamy na ruchy ze strony pań-
stwa. Z naszych przedsiębiorców 
kto mógł, wysłał pracowników 
na urlopy zaległe lub bezpłatne 
i czeka na pomoc. Gospodarka 
coraz bardziej „siada”, jeszcze 
siłą rozpędu realizowane są stare 
zlecenia. 

Mikroprzedsiębiorcy (zatrud-
niający do 9 pracowników) mają 
na trzy miesiące zwolnienie z 
ZUS-u, małe firmy 50% zwolnie-
nia z ZUS-u, a duża musi płacić. 
Oferuje się im kredyt, który może 
być umorzony w jakiejś części – a 
co, jeśli nie będzie umorzony?

Statystyka bezrobocia jeszcze 
nie w pełni oddaje to, co się dzie-
je, bo jest miesięczny termin wy-
powiedzenia umowy. Natomiast 
sytuacja wielu pracowników jest 
niepewna, rezygnują jeśli mieli 
kupić samochód, czy zamówić 
meble, bo mogą to odłożyć na rok 
czy dwa, ważniejsze jest, by mieć 
pieniądze na bieżące potrzeby 
– na to nie może zabraknąć. W 
ten sposób rynek zbytu na różne 
towary się kurczy. „Światełko w 
tunelu” to szansa, że miasto umo-
rzy podatki za III kwartał. 

Inną sprawą jest to, że różne 
instytucje wydłużyły okres wy-
dawania zaświadczeń z 21 dni 
nawet do 2 miesięcy, natomiast 
podatek dochodowy czy VAT 
trzeba dalej płacić w tych samych 
terminach. (zz)

Życie podczas epidemiiTrenują i dbają o kondycję 

czyli bezpośrednie spotkanie, 
ale na razie musi wystarczyć. 
Teraz ważne jest, aby podtrzy-
mać aktywność, by być goto-
wym do rozpoczęcia normal-
nych treningów.

Trener z żalem mówi o zimo-
wych zaawansowanych przy-
gotowaniach do sezonu, zgru-
powaniach, wymienia terminy 
zawodów, które nie doszły do 
skutku. Na szczęście można 
już obecnie indywidualnie jeź-
dzić na rowerze (a najmłodsi 
pod opieką rodziców), co daje 
nadzieję na poluzowanie zaka-
zów.

     
Siatkarki 

Siatkarki MKS-u Imielin, 
które grają I lidze śląskiej ko-
biet, zajęły w niej 9 miejsce. 
Decyzją zarządu Śląskiego 
Związku Piłki Siatkowej roz-
grywki w sezonie 2019/2020 w 
województwie śląskim zostały 
zakończone. I liga śląska liczy-
ła w tym sezonie 12 zespołów. 

Władze związku postanowi-
ły również, że nie będzie spad-
ków, natomiast do I ligi śląskiej 
awansują cztery zespoły z II ligi 
śląskiej. W sezonie 2020/2021 
liga ta ma liczyć 15 zespołów, 
które zostaną podzielone tery-
torialnie na 2 grupy. Od sezonu 
2021/2022 będzie ponownie w I 
lidze 12 zespołów. 

W następnych numerach 
„Kuriera” informacje o działal-
ności kolejnych klubow w cza-
sie pandemii. (zz)

tego dziewczęta dbają o kondy-
cję, nie możemy sobie pozwo-
lić na to, by przestały ćwiczyć. 
Przeszły na zajęcia z trener-
kami przeprowadzane online 
– relacjonuje nam Agnieszka 
Chmielewska, działaczka z 
klubu. Na szczęście gimnasty-
ka to sport, który można upra-
wiać indywidualnie. 

Trenujące podzielone zo-
stały na 4 grupy, które mają 
codziennie po 1,5 godz. zajęć. 
Wykorzystują w domu matera-
ce, mają też drabinki. Jak jest 
ładna pogoda, ćwiczą w ogro-
dzie. Trenerka obserwuje ich 
na ekranie monitora. - Jak się 
chce, to się da radę - nawet w 
takich warunkach – mówi A. 
Chmielewska. - Mam nadzie-
ję, że wyjdziemy z tego, co nas 
spotkało, obronną ręką. Taka 
sytuacja potrwa aż do wakacji. 
Potem będą zapewne organi-

Dokończenie ze str. 1.

Odwołane imprezy 
W związku z zagrożeniem 

epidemicznym zostają odwołane 
w tym roku następujące impre-
zy: Sobótka, Dzień Dziecka na 
Farskich Ogrodach, Dni Miasta 
DUO CROSS Imielin oraz Wa-
kacje w Mieście 2020. (um)

Tylko do końca maja 
Trwają prace nad tworzeniem 

„Strategii rozwoju miasta Imielin 
na lata 2021-2028” Urząd Miasta 
zaprasza do wypełnienia ankiety 
związanej z przyszłością Imieli-
na. Ankieta dostępna jest na stro-
nie internetowej UM. (um) 


